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سبک زندگی از منظر جامعهشناسی:

مقدمهای بر شناخت و واکاوی مفهوم سبک زندگی
تاريخ دريافت مقاله92/6/5 :
تاريخ تأييد مقاله92/8/18 :

بهمن باینگانی
سید فهیم ایراندوست
**
سینا احمدی
*

**

چکیده:
موضوع اصلی مورد توجه در این مقاله ،سبک زندگی است .اهمیت فراوان سبک زندگی
در حیات اجتماعی ،فرهنگی و سیاس��ی ،و پیامدهای اساس��ی و مهم ناشی از آن موجب توجه
و پرداختن اندیش��مندان حوزههای مختلف به آن ش��ده و بر همین اساس ،علمای حوزههای
مختلف از جمله جامعهشناس��ی ،روانشناس��ی ،مطالعات فرهنگی ،انسانشناسی ،پزشکی و ...
هر یک به فراخور ،بخشی از این پدیده را مورد مطالعه قرار دادهاند.
متغیرهای ساختاری نظیر
این اصطالح محصول جهان مدرن است که در آن با تضعیف ّ
طبقۀ اجتماعی ،انتخابها و رفتارهای ذوقی مبنای ش��کلگیری هویت و هس��تی فرد به شمار
میآیند .دنیای مدرن و شناس��هها و تحوالت آن ،نظیر گسترش و پیشرفت وسایل ف ّناورانهای
و ارتباطی ،افزایش س��رمایۀ فرهنگی در خانوادهها ،دسترس��ی فراوان به این عناصر ،در شکل
دادن به س��بکهای زندگی مختلف و به تبع آن ،شکل دادن به هویتهایی متناسب با آن سبک
زندگی ،تأثیر فراوان و انکارناشدنی دارد.
واژگان کلی�دی :س��بک زندگی ،مدرنیت��ه ،هویت اجتماعی ،تمایز ،مصرف ،س��رمایۀ
فرهنگی ،انتخابهای ذوقی ،طبقه.

* دانشجوی دکترای جامعهشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج.
** کارشناس ارشد جامعهشناسیEmail: fahim.irandost@gmail.com .
*** کارشناس ارشد پژوهشگریEmail: sinaahmadi25@gmail.com .

Email: bahman.bayangani@gmail.com

در ه��ر ح��وزهای از علم ،تجزیه و تحلیل واقعیتها و ش��رایط حاک��م ،با بهرهگیری از

میس��ر است ،اما در هر شاخۀ تخصصیای از علم
واژگان و اصطالحات تخصصی آن حوزه ّ

(از جمله جامعهشناس��ی) برخی مفاهی��م و اصطالحات وجود دارد که در برهه و دورهای

کارب��رد و قدرت تبیینکنندگی دارند ،اما همین مفاهیم با تغییر و تحوالت و پویاییهای
اجتماعی ،ارزش و جایگاه خود را از دست میدهند .طبقه و قشربندی اجتماعی از جمله
مفاهیم حوزۀ جامعهشناس��یاند که جایگاه گذشتۀ خود را از دست داده و مفاهیم سبک

زندگی و مصرف جایگزین آنها شدهاند.

«س��بک زندگی ،مجموعهای نس��بتاً هماهنگ از همۀ رفتاره��ا و فعالیتهای یک فرد

معین در جریان زندگی روزمره است که مستلزم مجموعهای از عادتها و جهتگیریها و
ّ
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مقدمه

بنابر این ،برخوردار از نوعی وحدت اس��ت»(گیدنز .)121 :1388 ،1امروزه این اصطالح ،کاربرد

مصرفُ ،مد و پوشش را در بر میگیرد و حتی نگرشها ،ارزشها و جهانبینی فرد و گروهی
که عضو آن است را نیز

بازمینمایاند(.اوانس و جکسون2007 ،2؛ بوکوک)1992 ،3

بر این اس��اس ،در بررسی س��بک زندگی باید به عوامل مختلفی توجه کرد ،اما آنچه

با س��بک زندگی پیوند عمیق و ناگسس��تنی یافته ،مصرف (در تمام ابعاد و جنبههایش)

اس��ت .در واقع؛ بحث از سبکهای زندگی در جامعهای موضوعیت دارد که مصرف انبوه و

فرهن��گ مصرفگرایی در آن وجود دارد .ای��ن مصرفگرایی در جامعهای رخ میدهد که

در آن فزونی کاالهای مادی وجود دارد؛ پدیدهای که در عصر کنونی ش��اهد آن هس��تیم.
همانگونه که بودریار نیز معتقد اس��ت« ،در زمانۀ کنونی ش��واهد بس��یاری از مصرف و

فراوانی در اطراف ما به چش��م میآید؛ انواع و اقسام اشیاء و خدمات و کاالهای مادی که
حکایت از جهشی اساسی در اکولوژی بشر دارند .به عبارتی دیگر؛ افراد در زندگی خویش

بیش از آنکه با دیگر انسانها سر و کار داشته باشند ،با اشیاء در ارتباطاند و شاهد محاصرۀ
1. Giddens.
2. Evanse & Jackson.
3. Bocock.
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انس��ان به وسیلۀ اشیاء هس��تیم»(بودریار .)13 :1389 ،عالوه بر این ،افراد بایستی دارای قدرت

کنشگری و انتخاب نیز باشند و این امر تا اندازۀ زیادی مستلزم داشتن توان مادی برای خرید
کاالهای مختلف و انجام فعالیتهای فراغتی و تفریحی گوناگون است؛ یعنی سبک زندگی را

باید بر اساس رفتارهایی سنجید که داشتن توان مادی در ارادۀ کنشگر برای انجام دادن

حدی باش��د که بیشتر افراد جامعه قادر
یا ندادن آن بیتأثیر باش��د یا میزان تأثیر آنها به ّ

به انجام آن باش��ند(فاضلی .)1382 ،به عبارت دیگر؛ دامنۀ انتخابها وسیع و قدرت کنشگری
زیاد باش��د .در همین زمینه اس��ت که گیدنز معتقد است «س��بک زندگی در فرهنگهای

س�� ّنتی رواج چندانی ندارد؛ زیرا مس��تلزم گزینش از میان تعداد زیادی انتخابهای پیش
روس��ت و این امکان در جوامع پیشامدرن وجود نداشت»(گیدنز .)121 :1388 ،امروزه نیازها

و تمایالت مردم ،بیش��تر از طریق خرید کاالهای مختلف برآورده میشود وآنگونه که به
نظ��ر میآید ،افراد با رفتارهای مصرفی خاص ،از س��بک زندگی خاصی پیروی میکنند.

همچنین« ،در دنیای کنونی ،افراد خود را در برابر آنچه میخواهند با زندگیشان بکنند،
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مس��ئول و پاسخگو میدانند .بر همین مبنا ،با کنار گذاشتن قید و بندها و محدودیتهای

س�� ّنتی ،برای ش��یوههای زندگی قدیمی جایگزینهایی را انتخاب و از س��بکهای زندگی

والدین تبعیت نمیکنند .آنها س��بکهای زندگیش��ان را تغییر میدهند ،این تغییر سبک

زندگی بر تمام جوانب زندگی ش��خص تأثیر خواهد گذاش��ت و گر چه لذتبخش است و
افراد آن را بر میگزینند تا احساس آرامش و راحتی کنند ،اما ممکن است تجربهای تلخ

باش��د؛ زیرا احساس امنیتی که نسل گذش��ته داشتند ،در آن وجود ندارد و احتمال دارد

فرد درگیر چالشها و مسائل مختلف

شود»(.گیبینز و بوریمر)101-102 :1384 ،

سبک زندگی به هستی و وجود فرد وحدت میبخشد و این وحدتبخشی ،اصلیترین

ویژگی سبک زندگی است(انسباچر .)2001 ،1این وحدت به فرد اجازه میدهد تا برای دست
و پنجه نرم کردن با معماهای حاصل در تغییر اجتماعی ،آمادگی بیش��تری داشته باشد.
بسیاری از گروههای اجتماعی سبک زندگیهایی را که ضد ساختاری و استقاللطلبانهاند

بروز میدهند(فاضلی .)112 :1382 ،آنها با اس��تفاده از عوامل متعددی نظیر «مصرف فراوان
فرهن��گ ،تولید ف��راوان فرهنگ و بازتولید فعالیتهای فرهنگ��ی ،هویت اجتماعی خویش
1. Ansbacher.

و در انحصار س��اختارها و نهادهای اجتماعی نیس��ت ،بلکه امروزه در رویکردهای متأخر
در جامعهشناس��ی ،س��بک زندگی (رفتاره��ا و انتخابهای مصرفی و )...از اهمیت بس��یار
باالیی در زندگی برخوردار بوده ،مبنا و ش��الودۀ شکلگیری هویت اجتماعی افراد قلمداد

میش��ود(بوردیو1984 ،2؛ لش و یوری1987 ،3؛ فیتراستون1991 ،4؛ گیدنز .)1388 ،به عبارت دیگر؛ «صور

اجتماعی مبتنی بر مصرف ،با توجه به خصوصیاتی فرمولبندی میشوند که
نوین هویتهایِ
ِ
ِ

اینک جزء عناصر بنیادی پدیدههای مرتبط به سبک زندگی شدهاند»(.چاوشیان)10 :1381 ،

عالوه بر مس��ائل مطرحش��ده ،باید این نکته را نیز مطرح کرد که با بررسی و تحلیل

مفهوم س��بک زندگی ،میتوان از نگرشها ،هنجارها و ارزش��های پنهان که در ذهن ،باور

و کرداره��ای افراد وج��ود دارد ،اطالع یافت و از جهتگیریه��ا و الگوهای موجود یا در
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را تعیین میکنند»(وین و وایت .)1997 ،1پس ،س��اخت هویت اجتماعی فرایندی یکس��ویه

حال ش��کلگیری ،تفس��یر و تصویر واقعبینانهتری ارائه داد .سبک زندگی ابزار تجربی و

دقیقی برای درک ،فهم و اس��تنباط واقعیتهای فرهنگی در س��طوح متفاوت اجتماعی و

و راهنما باش��د(حاجیانی .)1386 ،همانطور که چینی 5معتقد است« :هر گونه سیاستگذاری

و تصمیمگیری در زمینۀ مدیریت اجتماعی ،مستلزم کشف چشماندازهای بیشمار سبک

زندگی مردم [و جوانان] جامعه

است»(.چینی)61 :2002 ،

در مورد س��بک زندگی در ایران و به ویژه در دورۀ پس از انقالب اس�لامی ،میتوان

گفت که جامعۀ ایرانی نیز به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بس��یار متنوع و متکثّر اس��ت و
در دورۀ پس از پیروزی انقالب ،این تنوعات ،پیچیدگی بیشتری به خود گرفته است .در

واقع؛ با پایان یافتن جنگ تحمیلی کمکم ش��اهد تأثیرپذیری بیش��تر مردم از جریانهای
جهانی و تحوالت بینالمللی بودهایم و این امر به تدریج بر سبک زندگی مردم نفوذ کرده

و باعث ظهور جامعۀ مصرفی و شیوههای زندگی جدید شده است .فرهنگی جدید در حال
شکلگیری است که حق انتخاب فراوانی به افراد میدهد و آنها را تنوعطلب بار میآورد.
1. Wyn & White.
2. Bourdieu.
3. Lash & Urry.
4. Featherestone.
5. Chaney.
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«نگاهی به س��یمای شهرها این مس��ئله را بهخوبی نمایان میسازد .جهتگیری و تمایل

مردم بهس��وی فرهنگ مصرفی باعث شده تا خیابانها و مغازههایی که روزی محل عرضۀ

محصوالت میوهفروش��ها ،بقالها و ابزارفروشها بود ،اینک به محل تجارت شمار بسیاری از
فروش��گاههای لباس مد روز ،مجتمعهای تجاری -تفریحی ،رس��تورانها و  ...تبدیل شود و

فضای ش��هرها به میدان پرس��هزنی و جوالن جوانان تبدیل گردد .رشد فزایندۀ کاالهای

لوکس و مراکز خرید ،ناش��ی از استقبال و روی آوردن جوانان به سبکهای زندگی جدید
و فرهنگ مصرفی

است»(.ربانی و رستگار)45 :1387 ،

مفهومشناسی سبک زندگی از منظر جامعهشناسی

پس از اشارهای به جایگاه سبک زندگی و اهمیت آن در دنیای معاصر ،در این بخش

بر آنیم تا به بررس��ی و روش��ن کردن معنا و مفهوم واژۀ سبک زندگی بپردازیم .برای این
منظ��ور ،ابت��دا مفاهیمی را که با س��بک زندگی فضای مفهومی مش��ابهی دارند ،توضیح
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میدهیم.

مفاهیم ش��کل زندگی ،6ش��یوۀ زندگی کردن 7و س��بک زندگی ،بهطور معمول برای

بیان ش��یوههای مشابهی بهکار میروند که طی آنها زندگی روزمره آفریده میشود .البته

این مفاهیم در ابتدا کاربردهای دیگری داش��تند؛ برای مثال ،مفهوم ش��کل زندگی برای

انع��کاس تفاوت در س��اختارهای فرهنگ��ی و اجتماعی نظیر تمایز بی��ن جوامع صنعتی،

کش��اورزی ،مس��یحی و اس�لامی بهکار میرفت(لیبرگ .)1995 ،8اما مفهوم شیوۀ زندگی با
طبقات ش��غلی مربوط دانسته میشود و مس��تلزم ارتباطی بین کارهای روزمره ،وظایف

خانهداری ،فعالیتهای تفریحی ،راههای ابراز عواطف ،ارزشهای اخالقی و اعتقادات اعضای

خانواده اس��ت« .در صورتبندیهای اجتماعی سرمایهداری متأخر ،شیوۀ زندگی به مثابۀ

آن مقولهای مالحظه میش��ود که هر چند به واس��طۀ اشتغال تعیین نمیشود ،اما توسط
آن ایجاد و ش��کل گرفته اس��ت»(باکاک .)36 :1381 ،عالوه بر این ،ش��یوۀ زندگی با فرهنگ

زندگی روزمره نیز پیوندی عمیق یافته و بیش��تر بهمثابۀ چیزی شناخته میشود که فرد

انجام میدهد و با آن س��روکار دارد؛ در حالیکه مفهوم س��بک زندگی بر جستجوی معنا
6. Form of Life.
7. Way of Living.
8. Liberg.

زندگی میتوانند بهعنوان مکمل همدیگر در نظر گرفته ش��وند .درون یک ش��یوۀ زندگی
میتوان سبکهای زندگی متفاوتی را مالحظه کرد که در آن ،همۀ کاالها و اشکال مختلف

نمودهای فرهنگی ،وس��یلههایی برای شباهتهای فرهنگی و در عین حال مرزهایی برای
تمایز از سایر فرهنگها

هستند»(.لیبرگ)1995 ،

اصطالح س��بک زندگی از دو واژۀ اس��تایل و الیف 1تشکیل ش��ده است .معنای واژۀ

زندگی تا اندازهای روش��ن است؛ اما مفهوم س��بک (نوع یا روش) نیاز به توضیح دارد .در
تعریف آن چنین آمده اس��ت« :ش��کل دادن یا طراحی چیزی (نظیر موی س��ر ،اسباب و
وسایل منزل) تا بدین شیوه ،جالب و ّ
جذاب به نظر آید .به عبارتی؛ کیفیت برتر در ظاهر،

طراحی یا رفتار»(کمبریج )2006 ،2یا «شیوۀ مشخص و تکنیک خاصی که توسط آن چیزی
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توسط فرد ،توسعۀ فردی و نمودهای فرهنگی داللت دارد« .مفاهیم شیوۀ زندگی و سبک

انجام ،ایجاد یا اجرا میشود»(وبس��تر .)2004 ،3در مورد معنای ترکیب «س��بک زندگی» نیز

نسبی کنش و فرهنگ که مردم را از یکدیگر تمایز
چنین آمده است« :الگوهای مشخص
ِ

در میان جامعهشناس��ان و پژوهش��گران متأخر ،س��وبل 5معتقد است که این مفهوم

آنچنان وس��یع ،نامحدود و گس��ترده است که تعیین شاخص ،چارچوب و تعریفی دقیق

برای آن ،کاری بس دش��وار اس��ت .رابرتز 6هم بر آن اس��ت که «مفهوم س��بک زندگی

در تملک ش��خصی جامعهشناس��ان و دیگر نظریهپردازان و محققان نیس��ت که هر گونه
خواستند آن را تعریف کنند .هر کس صرفاً تالش دارد تا تعریفی را که پذیرفته ،با توجه

به یافتههای تجربی حاصل از آن توجیه کند»(ویال .)362 :2002 ،7این آرا حاکی از دش��وار
بودن ارائۀ تعریفی جامع و مانع از سبک زندگی است ،اما به چند تعریف اشاره میکنیم.
چین��ی س��بکهای زندگ��ی را «الگوهایی از کنش ک��ه تمییزدهندۀ اف��راد جامعه از

یکدیگرند» میداند(چینی .)4 :2002 ،س��وبل نیز سبک زندگی را «مجموعهای از رفتارهای
1. Style & Life.
2. Cambridge Dictionary.
3. Webster Dictionary.
4. Oxford Dictionary.
5. Sobel.
6. Roberts.
7. Veal.
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قابل مش��اهده و معن��یدار میداندکه از س��وی افراد تعری��ف میشود(س��وبل.)31 :1981 ،

بر مبنای تعریف وی ،تشخیص سبکهای زندگی از روی رفتار عینی و قابل مشاهدۀ افراد

امکانپذیر اس��ت و «از آنجا که رفتارهای مشاهدهپذیر مورد توجه سوبل است ،تأکیدش

بیش��تر بر رفتارها و انتخابهای مصرفی اس��ت .اما ،س��وبل انتخابهای سبک زندگی برای
مص��رف کاالها و تجمالت را نمیپذیرد؛ زیرا معتقد اس��ت ای��ن کاالها صرفاً ثروت مادی
افراد را بیان میدارند»(کرایکامپ و نیوبرتا .)95 :2000 ،1از سوی دیگر ،تأکید سوبل بر معنیدار
بودن رفتارها ،این نکته را بیان میدارد که س��بک زندگی در چارچوب تعامل بین افراد و

معنایی که در این تعامل رد و بدل میش��ود ،ظهور مییابد .در واقع؛ افراد با دنبال کردن

مجموعهای از رفتارهای معنیدار در جریان کنش متقابل اجتماعی ،س��بک زندگیای را

صحه میگذارد.
دنبال میکنند که بر تمایزات و تفاوتهای آنان از دیگران ّ

س��یوبرگ و انگلبرگ 2پژوهشی راجع به س��بک زندگی انجام داده ،این مفهوم را بر

مبنای سه محور و ویژگی تعریف کردهاند .1 :ارزشهایی که فرد با ارجاع به تعداد اندکی از
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مالکها و معیارها نظیر آزادی ،عدالت و برابری بیان میدارد .2 .دستهای از باورها ،نگرشها،

مناف��ع و کنش��ها(ترکیبی از مفاهیم که گمان میرود میت��وان از آن برای طبقهبندی و
دس��تهبندی افراد جامعه استفاده کرد) .3 .الگوهای واقعی رفتار(مث ً
ال سبکهای زندگی را

مؤلفههای مختلفی نظیر اوقات فراغت مشخص

میکنند)(.سیوبرگ و انگلبرگ)2005 ،

پارنل 3و همکارانش نیز در تعریف سبک زندگی معتقدند« :سبک زندگی یعنی اینکه

ی��ک نفر چگون��ه زندگی میکند؛ که خود این بدین معناس��ت که فرد از چه محصوالتی
اس��تفاده میکند ،ش��یوۀ اس��تفادهاش از محصوالت چگونه اس��ت ،در مورد آنها چه فکر

میکند و راجع به آنها چه احساس��ی دارد .س��بکهای زندگی بیان برداشت فرد از خویش
و ارزشهایی فردیاند که در انتخابها و رفتارهای مصرفی افراد انعکاس مییابند .همچنین
س��بکهای زندگی مظهر یا الگوه��ای واقعی رفتارهاییاند که ب��ا فعالیتها ،عالیق و عقاید

مصرفکننده تبلور

مییابند»(.پارنل و همکاران)2006 ،

اس�لاتر 4معتقد است س��بک زندگی از نظم وضعیت س ّنتی متفاوت است و جایگزین
1. Kraaykamp & Nieuwbeerta.
2. Sioberg & Engelberg.
3. Parnell.
4. Slater.

فرهنگی گرایش دارد :س��بک زندگی از نشانهها ،بازنماییها ،رسانهها و  ...ساخته میشود
و همانگونه که اینها ناپایدارند ،س��بک زندگی نیز بیثبات است .دوم اینکه ،فرد در مقام

نظر میتواند بر اس��اس یک ویترین مغازه ،کانال تلویزیون ،قفسۀ سوپرمارکت و  ...تغییر
حدی به مثابۀ جنبهای از ناپایداری اشکال
ایجاد کند .بنابر این ،بیثباتی هویت مدرن ،تا ّ

مدرن عضویت اجتماعی فهمیده

میشود(.تامیلسون)1998 ،1

آرو و ونزل 2نیز در تعریفی از س��بک زندگ��ی ،آن را الگوی ثابتی از رفتارها ،عادات،

نگرش��ها و ارزش��ها میدانند که ویژگی و خصوصیت گروهها قلمداد میشود .در تعریفی

دیگ��ر ،آن را کلیت رویکردهای هنجاری و الگوهای رفتاری میدانند که فرایند اجتماعی
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آن میش��ود و با تقسیمات س��اختاری مدرن(از قبیل طبقه ،جنسیت و قومیت) ،حداقل
در دو جنب��ۀ اساس��ی تفاوت دارد :نخس��ت اینکه ،س��بک زندگی به ارائ��ۀ الگویی کام ً
ال

ش��دن آنها را در فرد به وجود آورده اس��ت .بر این اساس ،س��بک زندگی شامل رفتارها،

ارزشها و نگرشهای فرد است و این ویژگیها با منابع فرهنگی ،محیط اجتماعی و اقتصادی

در نهایت با جمعبندی تعاریف بیان ش��ده و دیگر تعاریفی که در اینجا نمیتوان به

همۀ آنان اشاره کرد ،مشخصات سبک زندگی را اینگونه برمیشماریم:

 سبک زندگی الگوهایی از رفتار و کنشها را در بر میگیرد که بین افراد تمایز ایجاد میکند. -س��بک زندگی در چارچوب تعامل بین افراد و معنایی که در این تعامل رد و بدل

میشود ،ظهور مییابد.

 -س��بک زندگ��ی ع�لاوه بر الگوه��ای رفت��اری ،مجموع��های از نگرش��ها ،باورها و

جهتگیریه��ای ف��رد نیز میباش��د .بهعبارت��ی؛ عالوه بر جنب��ۀ عینی(ام��ور بیرونی)،

ذهنیات(امور درونی) را نیز شامل میشود.

 -سبک زندگی فعالیتی انتخابی و روزمره است؛ یعنی فرد در انتخاب آن از اختیار و

کنشگری برخوردار بوده ،آن را در جریان زندگی خویش عملی میسازد.

 س��بک زندگی از وحدت برخوردار اس��ت؛ زیرا مجموعهای از عادات و رفتارها را در1. Tomlinson.
2. Aro & Wenzel.
3. Leo.
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بر میگیرد که مستلزم انسجام و هماهنگیاند.

 -در شکلگیری سبک زندگی ،ذائقۀ مفهومی محوری است .بهعبارتی دیگر؛ سبک زندگی

بر مبنای یک تمایل و ترجیح یا مجموعهای همگرا از ترجیحها و تمایالت شکل میگیرد.

 -سبک زندگی میتواند هم فردی باشد و هم جمعی؛ بدین معنی که هم میتوان آن

را در سطح فردی مالحظه کرد و هم در سطوح اجتماعی و فرد میتواند سبکی متفاوت
از جمع داشته باشد.

 -سبک زندگی حامل روایتی از فرد و هستی اوست و برداشت و تلقی فرد از خویش

و ارزشهایش را بیان میدارد.

در مجم��وع ،برای تعریف نهایی از س��بک زندگ��ی ،باید بگوییم که س��بک زندگی
مجموعهای نس��بتاً هماهنگ و منس��جم از کلیۀ امور عینی و ذهنی زندگی فرد یا گروه

اس��ت .این امور میتواند ش��امل داراییه��ا ،الگوهای رفتاری ،رواب��ط اجتماعی ،مصرف،
فعالیتهای فراغتی و س��رگرمی ،پوش��ش و مدیریت بدن ،نحوۀ غذا خوردن و دکوراسیون
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منزل و  ...باش��د که امور و رفتارهایی بیرونی و قابل مشاهدهاند .همچنین میتواند در بر

گیرندۀ بینشها(ادراکات ،اعتقادات و جهانبینی) ،گرایشها(ارزشها و ترجیحات) و  ...باشد

که رفتارهایی درونی و ذهنیاند .س��بک زندگی ،گس��ترهای رفتاری را در بر میگیرد که
اصلی انسجامبخش و هماهنگکننده بر آن حاکم است و بخش اعظم زندگی فرد را تحت

سیطره دارد.

تط ّور مفهومی سبک زندگی

اینکه واژۀ س��بک زندگی مشخصاً از چه زمانی وارد ادبیات و حوزۀ علوم انسانی شد،
دقیقاً مش��خص نیس��ت .وبلن 1در کتاب «نظریۀ طبقۀ تنآس��ا»( )1899در بررسی پدیدۀ

مصرف در آمریکا ،از مفهوم سبک زندگی استفاده نکرد و تعریفی از آن نیز ارائه نداد ،بلکه
صرف��اً از البهالی بحثهایش میتوان دریافت که آن را دال بر ش��یوۀ زندگی متمایز طبقۀ

تنآس��ا و بازنمودی از جایگاه طبقاتی آنان میداند(فاضلی .)62 :1382 ،اما نخس��تین بار در

س��ال  ،1929روانشناسی بهنام آلفرد آدلر 2واژۀ سبک زندگی را برای اشاره به شخصیت

1. Weblen.
2. Alfred Adler.

میکند ،بهکار برده اس��ت .هر چند زیمل 1در «فلسفۀ پول» که در  1900انتشار یافت و

وبر 2در «اقتصاد و جامعه»( )1922به واژۀ سبک زندگی اشاره کرده بودند؛ اما چون آثار آنها

به ترتیب تا سالهای  1960و  1946میالدی به انگلیسی ترجمه نشده بود ،از آنها اطالعی

راجع به استفادهش��ان از واژۀ سبک زندگی در دس��ترس نبود(ویال2000 ،؛ مایکرافت2004 3،؛

آکس��فورد .)2008 ،بعد از این اندیش��مندان ،متفکران دیگری در مقاطع مختلف به تحقیق و

نظریهپردازی در حوزۀ سبک زندگی پرداختهاند.

با ورود مفهوم س��بک زندگی به ادبیات جامعهشناس��ی در دهۀ  ،1920در آغاز ،این

معرف ثروت و موقعیت و پایگاه اجتماعی افراد بود و آن را به مثابۀ شاخصی برای
مفهوم ّ

سنجش طبقۀ اجتماعی بهکار میبردند .قدیمیترین مقیاس برای مطالعۀ طبقه ،مقیاس
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اصل��ی فرد که در دوران کودکی ش��کل گرفته و اینک نی��ز واکنش و رفتار فرد را کنترل

اتاق نش��یمن اس��ت که با افکار چاپین 4دربارۀ منزلت اجتماعی شکل گرفت .وی معتقد

اس��ت« :منزلت اجتماعی موقعیتی اس��ت که یک فرد یا یک خانواده با توجه به س��طح

«با فرو نشستن غبار جنگ جهانی دوم و آغاز دهۀ  1950میالدی ،دگرگونی وسیعی

در وضعیت تجاری کشورهای اروپایی رخ داد و میزان صادرات آنها به میزان چشمگیری
افزایش یافت .این رش��د و ش��کوفایی اقتصادی باعث بهبود وضع معیش��ت مردم ،تغییر

در میزان تقاضای خرید بینالمللی و مصرف داخلی ش��د و بر زندگی مردم تأثیر بس��یار

گذارد»(.تایپتون و آلدریچ)170-171 :1375 ،5

در این دوره ،نگاه به س��بک زندگی و مصرف نیز دگرگون ش��د .تا قبل از این دهه،

مص��رف در ارتباط با تولید معنا مییافت و مطالعۀ مصرف و به تبع آن س��بک زندگی ،با

این فرض اساسی همراه بود که مصرفکنندگان به طور همزمان تولیدکننده نیز هستند

یا حداقل در تولید کاالهای مادی نقش دارند(پترسون .)2006 ،6در واقع؛ «با پایان جنگ دوم
1. Simmel.
2. Weber.
3. Maycroft.
4. Chapin.
5. Tipton & Aldrich.
6. Paterson.
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جهانی ،اقتصاد بینالمللی از تکیه بر حاکمیت تولید به تدریج فاصله گرفت و بر حاکمیت
مصرف تکیه داد .بر همین مبنا ،مصرف بیش از تولید اهمیت

یافت»(مانولیس)228 :2001 ،1

و فرهنگی که بر کار سخت و انباشت ثروت تأکید داشت ،اینک پرچمدار مصرف ،لذت و

«ابراز وجود»

2

بود(.سیدمن)212 :1388 ،

اهمی��ت و توجه به س��بک زندگی و مصرف تا آنجا تداوم یاف��ت که امروزه «چگونه

مصرفکننده بودن» از «چه جایگاهی داشتن» مهمتر است .به قول باکاک «سبک زندگی
و مصرف دیگر فقط یک روند اجتماعی -فرهنگی نیستند ،بلکه به فرایندی تبدیل شدهاند

ک��ه از خالل تأثیرات آنه��ا در جوامع مختلف ،میتوان به برآمدن دوران و عصر نوینی در

جهان پی برد .مصرفگرایی به دین جوامع مدرن تبدیل ش��ده است»(باکاک .)3 :1381 ،اما
ریم��ر 3دهۀ  1980میالدی را آغاز توجه دوباره به مفهوم س��بک زندگی میداند و چهار

دلیل برای این مسئله بیان میدارد:

 .1فرایند گس��ترده و رو به فزونی «فردی ش��دن» که در شرایط پیچیده و به سرعت
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در ح��ال تغییر جهان حق انتخاب و آزادی عمل بیش��تری به اف��راد به خصوص جوانان

بخشیده است.

 .2رشد و پیشرفت طبقۀ متوسط و تحصیلکردهای که آشکارا به سوی اوقات فراغت،

سرگرمی و مصرف گرایش دارند.

 .3افزایش روزافزون بحثهای دانش��گاهی و علمی راجع به پستمدرنیس��م که ظهور

ارزشها ،نگرشها و سبکهای زندگی جدید در آن نقشی اساسی دارد.

 .4نقش اساسی آثار و نوشتههای بوردیو در باب مصرف و سبک زندگی بهویژه کتاب

برجستهاش یعنی

«تمایز»(.ریمر)1995 ،

«سبک زندگی در دهۀ  1980معنایی تازه یافت و به واژهای عامهپسند تبدیل گشت

و اغلب برای تحقیقات اجتماعی  -جمعیتش��ناختی یا تحقیقات مربوط به دس��تهبندی

رفتار مصرفکننده اس��تفاده شد»(گاس��ت .)23 :2004 ،4در کل ،سبک زندگی در این تجدید

حیات خود در حوزههای مختلفی از جمله مطالعات بازاریابی و فروش تولیدات گس��تردۀ
1. Manolis.
2. Self-Expression.
3. Reimer.
4. Gust.

استفاده قرار گرفته است.

جدا از مناقش��ه بر س��ر زمان دقیق تجدید حیات مفهوم س��بک زندگی میتوان این

نکته را یادآوری کرد که با گسترش فرهنگ مصرف و مصرفگرایی ،سبک زندگی یکبار
دیگر به مثابۀ مفهومی که نش��انگر رویکرد تحلیلی تازهای به مبحث قش��ربندی و تمایز
اجتماعی بود ،وارد ادبیات علوم اجتماعی شد و حوزۀ گستردهای از پژوهشهای اجتماعی

را در بر گرفت که به اس��تفاده از کااله��ای مصرفی برای تمییز و تثبیت هویت اجتماعی

مربوط میشدند .اندیش��مندانی نظیر بوردیو ،گیدنز و فدرستون ،1سبک زندگی را شکل
اجتماع��ی نوینی میدیدند که صرفاً در بطن تغیی��رات و تحوالت فرهنگی دنیای مدرن
و رش��د فرهنگ مصرفگرایی ،استقالل عمل فردی و آزادیهای افراد برای انتخاب قابل

سبک زندگی از منظر جامعهشناسی :مقدمهای بر شناخت و واکاوی مفهوم ...

مدرن ،مطالعات فراغت و تفریح و تحقیقات مرتبط با هویت و فرایند شکلگیری آن مورد

فهم اس��ت و میتواند فرایند هویتبخش��ی به فرد را انجام داده ،جایگزینی برای مفهوم

طبقۀ اجتماعی باشد.

پس��تمدرن تحلیل کرد .هر چند اندیش��مندانی مثل گیدنز ،این نظر را رد کرده ،برآنند

ک��ه ما در دورۀ مدرنیتۀ متأخر قرار داریم .به هر روی ،پس��تمدرنها نیز در بحث راجع

به س��بکهای زندگی و وضعیت آنها مدعی ش��دندکه تغییرات و دگرگونیهای ایجاد شده
در زمینۀ سبک زندگی ،مصرف و هویت اجتماعی در دورۀ مدرنیته ،در دورۀ پستمدرن

ادامه یافته و تش��دید میش��وند .لش و یوری بر مقولۀ مصرف به عنوان مقولۀ برجس��تۀ

سرمایهداری معاصر تأکید دارند(نش .)86 :1387 ،الیون نیز معتقد است که «دورۀ پسامدرن

با جامعهای تداعی میش��ود که در آن س��بک زندگی مصرفی و مص��رف انبوه بر زندگی
اعض��ای آن حاکم اس��ت»(الیون .)101 :1380 ،آخر اینکه ،گیبین��ز و بوریمر تأکید دارند که

«در عصر پستمدرن سبکهای زندگی از سویی ،بسیار متکثّر و متنوع شده و فرد پیوسته

بین حوزههای خصوصی و عمومی در حرکت است و از سوی دیگر ،خود سبکهای زندگی

بسیار سریع تغییر

میکنند»(.گیبینز و بوریمر)107-118 :1384 ،

1. Featherestone.
2. Bauman.
3. Lyotard.
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در پایان این بحث جدا از مناقش��ه بر س��ر اینکه اینک دورۀ مدرنیتۀ متأخر است یا

پس��تمدرن و س��بک زندگی در چه دورهای از تاریخ استفاده میشود ،میتوان گفت که

اندیش��ههای مدرن و پس��تمدرن با مقولۀ مصرف و س��بک زندگی پیوند عمیق یافته و

اندیش��مندان ای��ن حوزهها معتقدند در تحلیلهای جدید باید به مصرف و س��بک زندگی
توجه ویژه مبذول داشت.

مباحث نظری حوزۀ سبک زندگی

در س��دۀ گذش��ته و بهویژه طی نیمقرن اخیر ،فرایند مصرف و انتخاب سبک زندگی

دچار تحول اساس��ی ش��ده اس��ت .در عصر حاضر با وجود تغییر و تحوالت گس��ترده و
جهانش��مولی که همۀ حوزههای زندگی انس��ان را تحت تأثیر قرار داده اس��ت ،میتوان

س��بکهای زندگی را به منزلۀ دس��تگاه مفهومی مناس��بی در نظر گرفت که به واس��طۀ

آنه��ا میت��وان تغییر اجتماعی و الگوهای قابل تأم��ل برانگیختن مصرف را مالحظه کرد.
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همچنی��ن ،نظریهه��ای مختلف بیان میدارند که س��بکهای زندگی ب��ه مثابۀ پروژههای
ش��کلدهندۀ هویت ،میتوانند تفاوتها و تمایزات اشخاص را نمایان سازند .سبک زندگی

دیگ��ر الگویی تحمیلی و انتس��ابی نیس��ت که فرد آن را پذیرفت��ه در چارچوب آن رفتار
کند .امروزه افراد متعلق به گروههای مختلف اجتماعی در برخورد و مواجهه با س��بکهای

زندگی ،منفعالنه رفتار نمیکنند ،بلکه دارای خالقیت بس��یار باالیی بوده ،با اس��تفاده از
کنشگری خویش در پی ساختن و برگزیدن سبکهای جدید زندگی به منظور ایجاد تمایز
بین خود و دیگران و س��اختن حیات و هویتی جدید هستند .به عبارتی؛ امروزه سبکهای

زندگی متمایز و متکثّر ،کارکردهای جدید و پیامدهای متمایزی به دنبال دارند و مصرف
و انتخاب سبکهای مختلف زندگی با اهداف متفاوتی انجام میپذیرد.

وبلن در بحث از مصرف ،متوجه طبقۀ تنآساس��ت و معتقد اس��ت اعضای این طبقه

برای کسب تمایز و منزلت اجتماعی ،با یکدیگر و با سایر افراد جامعه کشمکش و رقابت

دارن��د .وی ث��روت این طبقه را مبنای اصلی تمایز و جایگاه واالی اجتماعی آنان میداند.

ث��روت و جایگاه اجتماعی طبقۀ تنآس��ا ،مصرف متظاهران��ه را در پی دارد که بر مبنای
آن ،اعضای این طبقه از موقعیت خود اس��تفاده کرده ،با مصرف چشمگیر که صرفاً جنبۀ

نمایش��ی دارد ،هم خود و طبقهشان را از سایرین متمایز میکنند و هم برای خود ارزش

میکنند(.وبلن)1386 ،

زیم��ل نظیر وبلن به نقد مصرف متظاهرانۀ طبقۀ تنآس��ا نمیپ��ردازد ،بلکه مصرف

و م��د را از خالل مفهوم تمایز اجتماعی تبیین میکن��د .وی بیان میدارد که مدرنیته و

تحوالت آن ،فردیت و هویتی نوین برای انس��ان به وجود میآورند ،اما این فردیت دربند
محدودیتها و فش��ارهای جامعه اس��ت .مصرف گرایی و روی آوردن به ُمدهای گوناگون و

بدیع ،یکی از راههای گذار از این محدودیتهاس��ت« .مد و مصرف پیامدها و کارکردهایی

هم بهدنبال دارد :از یک س��و در بازآفرینی هویت متمایز ش��خصی و مورد نظر فرد نقش

برجس��تهای دارد و از س��وی دیگر ،تمایز طبقاتی را در پی دارد»(کلمنس .)5 :2000 ،1بدین
ترتیب که گروهی از افراد که مصرف و مدهای یکسان و مشابهی دارند ،بین خود پیوند و
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واالتری قائل میش��وند و ش��یوۀ رفتاری و مصرفی خود را به مثابۀ ُمد به دیگران تحمیل

نقطۀ اش��تراک یافته ،دیگران را با ُمد و الگوی مصرف از خویش متمایز میکنند .طبقات

وب��ر بر خ�لاف وبلن و زیمل که بر مصرف و ُمد در دنیای مدرن و پیامدهای آن تأکید

دارن��د ،به مفهوم س��بک زندگی توجه دارد ،اما آن را برای تبیین و تش��ریح قش��ربندی و
نابرابری اجتماعی بهکار میگیرد .وبر در تحلیل تقس��یمات و قشربندی اجتماعی عالوه بر
نقش عوامل اقتصادی که از سوی مارکس مورد تأکید بود ،منزلت اجتماعی و حزب را هم

اضافه کرد و هر سه عامل را به طور همزمان در نابرابری اجتماعی دخیل میدانست(بندیکس،

 .)1382اما وی بحث از س��بک زندگی را در خالل بحث از شانس��های زندگی 2و به خصوص
گروههای منزلتی بیان داشت .در مورد شانسها معتقد است شانسهای زندگی نظیر سن،
جن��س و قومیت بر انتخابهای فرد از جمله س��بک زندگی تأثی��ر فراوانی دارند .همچنین،

دربارۀ گروههای منزلتی برآن است که گروه منزلتی از نظر اجتماعی دارای احترام و آبرویی

همگانی است و سبک زندگی ویژۀ خود را دارد و بر اساس همین امور از سایر گروهها متمایز

میش��ود .وبر در کل معتقد است که «س��بک زندگی از جایگاه و موقعیت اجتماعی ناشی
1. Clemens.
2. Life Chances.
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میشود و گروههای مختلف سبکهای زندگی متفاوتی دارند و وجه تمایزشان در آنچیزی

است که مصرف میکنند»(.فرولیچ و پوتین)23 :1999 ،1

گیدنز هم در تالش برای فرارفتن از دوگانگی عاملیت و ساختار ،نظریۀ ساختاربندی

را مط��رح و ب��ر نقش و اهمیت همزمان هر دو تأکید دارد .از نظر وی« ،انس��انها به مثابۀ

عامالنی اجتماعی قدرت بازاندیش��ی 2دارند و همین کار را هم انجام میدهند .با این کار

از یکس��و ،فعالیتهای خود در جامعه را مورد بازنگری قرار داده و خصلتش��ان را دگرگون
میکنند و از س��وی دیگر ،با انجام این کار توان تأثیرگذاری برای تغییر شرایط اجتماعی

را کس��ب میکنند»(گیدنز .)1388 ،او پیدایش س��بکهای زندگی را محصول بازاندیشی در

دنیای مدرن میداند که کاربرد آن در عصر پیش��امدرن و فرهنگهای س ّنتی چندان رواج

نداش��ت؛ زیرا داشتن سبک زندگی مستلزم آن است که افراد از میان انتخابهای مختلف،
دست به گزینش بزنند .فرد با انتخاب سبک زندگی خاص خود ،هم هویت دلخواهش را

به وجود میآورد و در معرض دید سایرین قرار میدهد و هم اینکه نیازهای زندگیاش را
پاییز 1392
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برآورده میس��ازد(همان) .خالصه آنکه ،در دنیای کنونی هویت و شکلگیری آن ،فرایندی

بازاندیشانه است که فرد آن را با انتخاب سبک زندگی ویژه و البته در تعامل با دیگران و

حضور در اجتماع انجام میدهد.

اما بوردیو در حوزۀ مصرف و س��بک زندگی برجس��تهترین نظریهپرداز اس��ت و هر
پژوهشی در این حوزه حتماً به نظریات او ارجاع دارد .وی مصرف را رکنی حیاتی در عصر

کنونی میداند و معتقد است عادتوارۀ شکل گرفته در افراد ،در شکل دادن الگوی مصرف
آنان بسیار تأثیرگذار است .او انواع سرمایه را معرفی و از بین آنها «سرمایۀ فرهنگی و به

عبارتی؛ مصرف فرهنگی را بس��یار مهم و تعیینکننده میداند؛ زیرا تمایزات اجتماعی را
مش��روعیت میبخشد»(اس��توری .)268 :1389 ،گروههای مسلّط ،معیارهای فرهنگی و سبک

زندگی خود را ارزش��مند نشان میدهند و با اینکار ،موقعیت هژمونیک خویش را قانونی
جل��وه داده ،آن را حفظ میکنند .بوردیو س��بک زندگی را محص��ول نظاممند عادتواره

میداند که از خالل رابطهاش با آن درک میشود و بهصورت نظامی از نشانهها درمیآید
که بیش��تر جنبۀ عینی داش��ته ،بهگونهای نمادین به فرد هویت میبخش��د و میان اقشار
1. Frohlich & Potvin.
2. Reflexivity.

مختلف درون فضای اجتماعی ،الگوی مصرف و به تبع آن س��بک زندگی خاصی را برای
فرد و گروه به وجود میآورند که منجر به تمایز اجتماعی و هویتبخشی میشود« .افراد
به واس��طۀ برخورداری از انواع مختلف سرمایه دست به مصرف فرهنگی و مادی میزنند.

اغل��ب افراد تالش میکنند با مصرف نوع خاصی از کاالها یا نوع خاصی از پوش��اک و ،...

تغییر طبقاتی خود را اعالم کنند و یک هویت طبقاتی و سبک زندگی جدید را به دست

آورند»(.همان)173 :

پس��تمدرنها نیز تغییر نیازهای اقتصادی س��رمایهداری از تولید به سمت مصرف و

تأکید بر مصرفکننده را یکی از عالئم آغاز و پیدایی عصر پستمدرن میدانند و بر همین

متغیرهایی حیاتی و تأثیرگذار توجه دارند .آنها
اساس ،به سبک زندگی و مصرف ،به مثابۀ ّ
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مختلف تمایز ایجاد میکند(بوردیو .)1984 ،پس ،عادتواره و س��رمایههای فرد در میدانهای

بر این عقیدهاند که دورۀ پستمدرن با جامعهای تداعی میشود که سبک زندگی مصرفی
و مصرف انبوه بر زندگی اعضای آن حاکم

است(.اوشاقنسی)2002 ،1

• بازاندیشانه بودن سبکهای زندگی؛

• تکثّر و تنوع سبکهای زندگی؛

• تأثیر جایگاه و موقعیت اجتماعی افراد بر گزینش و دسترسی آنها به سبکهای زندگی؛
• ایجاد تمایز اجتماعی و مشروعیت بخشیدن به آن با توسل به سبک زندگی؛

• برساختن و بازتعریف هویت اجتماعی به میانجی سبک زندگی؛

• جایگزینی سبک زندگی بهجای طبقۀ اجتماعی در فرایند شکل دادن به هویت؛

• عاملیت افراد در گزینش و تغییر سبکهای زندگی(انتخابی بودن سبک زندگی).

جمعبندی

با توجه به ش��رایط جدید و تغییرات به وجود آمده در س��طوح جهانی و محلی ،بدون

شک پدیدهای نظیر سبک زندگی نیز دستخوش تحول شده ،تحت تأثیر فرایندهای مدرن،

جنبهها و اشکال متفاوت و متنوعی به خود گرفته است .در واقع؛ با پایان یافتن جنگ دوم
1. O’Shaughnessy.
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جهانی ،اهمیت مصرف و سبک زندگی به ناگاه فزونی یافت و از سوی اندیشمندان مختلف،
توجه فراوانی به آن شد و مطالعات وسیع و جامعی دربارۀ سبک زندگی انجام پذیرفت.

جامعهشناس��ان و محققان اجتماعی برای مصرف و س��بک زندگی ،کارکرد و پیامد و

تأثیرگذاریهای مختلفی را بیان داش��تهاند که میتوان به اموری نظیر هویتبخشی ،ایجاد
تمایز اجتماعی بین افراد ،فرار از تنگناها و محدودیتهای س ّنتی و ساختاری زندگی ،پیروی
از روندهای حاکم بر جهان و حتی مقاومت در برابر جریان جهانیس��ازی و  ...اش��اره کرد.

گسس��تن از چارچوبهای س�� ّنتی ،مدگرایی ،الگوهای پوش��ش و توجه فزاینده به مصادیق
تجملی مصرف در جوامع مختلف ،نش��ان از سبکهای زندگی نوین داشته و البته به نگرانی

اندیش��مندان حوزههای مختلف دامن زده اس��ت .دلیل دیگر اهمیت دوبارۀ سبک زندگی،
توجه به س��بک زندگی به جای طبقۀ اجتماعی در ش��کل دادن به هستی و به ویژه هویت

فرد بود .از آنجا که به سبک زندگی به مثابۀ عامل اصلی شکلدهندۀ هویت فرد توجه شد

متغیرهای ساختاری در تبیین پدیدههای اجتماعی در دورۀ
و تأکید نظریهپردازان بر ضعف ّ
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متغیرهایی که بیش��تر
مدرنیتۀ متأخر و اهمیت فزایندۀ مصرف و س��بک زندگی در مقام ّ

میتوان بازاندیشی را در آنها یافت ،انجام بررسی و پژوهش در این باره گسترش یافت.

در مجم��وع ،میتوان نتیج��ه گرفت که همگام با اهمیت فزایندۀ س��بک زندگی در

دورۀ اخی��ر ،نم��ود این مس��ئله در بین افراد وجود دارد و س��بک زندگ��ی آنان به نوعی

تعینبخش هویت و هستیش��ان اس��ت .افراد امروزه عاملیت خویش را
هدایتگر زندگی و ّ

ارج مینهند و برای ش��کل دادن به سبکهای زندگی دلخواه خویش تالش میکنند و هر
یک با توجه به جایگاه اجتماعی و میزان تأثیرپذیری از روندهای حاکم بر جهان ،به سبک

زندگی خاصی دسترسی دارند .انتخاب هر سبک زندگی ،الگوها ،هنجارها ،کنشها ،افکار و

به طور کلی هویتی را در فرد شکل میدهد که وی را از افرادی که سبک زندگی دیگری را
انتخاب میکنند ،متمایز میسازد .دنیای مدرن و شناسهها و تحوالت آن ،نظیر گسترش

و پیشرفت وسایل ف ّناورانهای و ارتباطی ،افزایش سرمایۀ فرهنگی در خانوادهها ،دسترسی
فراوان به این عناصر و توجه ویژۀ جوانان به این روند ،در شکل دادن به سبکهای زندگی

مختلف و به تبع آن ،شکل دادن به هویتهایی متناسب با آن سبک زندگی ،تأثیر فراوان و

انکارناشدنی دارد؛ زیرا تنوع در سبکهای زندگی ،محصول دنیای مدرن یا جامعهای است
که تحت تأثیر و نفوذ مدرنیته قرار دارد.
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